Den 22. februar 2016
Sendt til
Menighedsråd og lønansvarlige i Ribe,
Haderslev, Fyens, Københavns, LollandFalster, Aalborg, Aarhus og Viborg stifter

Velkommen til
Stifternes løncenter for menighedsråd
Netop i disse dage overgår stifterne til Fløs 2 og Stifternes løncenter for menighedsråd.
Hidtil har alle 10 stifter stået for lønkørslen for deres egne menighedsråd. Fra den 1. maj 2016
vil alle menighedsrådene i hele landet få kørt deres løn i det fælles ”Stifternes løncenter for
menighedsråd”. Vi har tidligere beskrevet tidspunktet for overgangen i de forskellige stifter.
Formålet er at styrke og ensrette administrationen af lønnen for bedst muligt at understøtte
menighedsrådene i deres lønopgave over for de ansatte kirkefunktionærer.

Arbejdsfordelingen mellem løncenter og de 10 stiftsadministrationer
Stifternes løncenter for menighedsråd skal alene ”køre lønnen” i FLØS og være
menighedsrådene behjælpelig med spørgsmål af lønteknisk karakter. Det kan f.eks. være
spørgsmål om:





lønarter
stillingskategorier
at rette fejl i indberetningen
at kontrollere indberetningen

Det er fortsat dit eget stift, der står for al rådgivning vedr. personaleforhold. Det betyder, at
menighedsrådene skal henvende sig til deres egne stifter med spørgsmål f.eks. om:
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overenskomster
ferielov (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)
ferieaftale (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)
barselsregler
stillingens størrelse

Personalet i Stifternes løncenter for menighedsråd vil henvise til de enkelte stifter, når et
menighedsråd retter henvendelse om noget, som menighedsrådets egen stiftsadministration tager
sig af – og omvendt vil stiftet henvise til den relevante afdeling i løncentret, hvis spørgsmålet er af
lønteknisk karakter.

Opdatering til FLØS2
Ud over at implementere løncentret for menighedsråd opdateres også den bagvedliggende teknik.
Det betyder, at samtidig med, at menighedsrådet overgår til at blive serviceret af løncentret, vil
FLØS blive opdateret til FLØS2.

Nye arbejdsgange
Overgangen til løncentret og til en opdateret lønplatform vil betyde nye arbejdsgange, f.eks. ved
aflevering af lønfiler og indhentning af stamdata. Det betyder også for de fleste menighedsråd, at
de skal rette henvendelse til andre medarbejdere, end de har været vant til.
Løncentret vil sende en særskilt information til hver enkelt lønansvarlig i det enkelte menighedsråd,
når menighedsrådet skal overgå til det fælles løncenter.
Desuden vil der blive givet adgang til en side på DAP’en, Den Digitale Arbejdsplads, hvor både
menighedsråd og lønansvarlige løbende vil blive holdt opdateret med systemstatus, arbejdsgange
og ikke mindst FLØS-nyt. På denne side findes også den tidligere omtalte velkomsthåndbog.
Siten på DAP´en ser sådan ud:

I overgangsperioden
I overgangen til et nyt løncenter og til et opdateret lønsystem vil både menighedsråd og løncenter
opleve udfordringer. Alle skal lære det opdaterede lønsystem FLØS2 at kende, der er nye
arbejdsgange, og alle skal finde deres rolle i de nye opgaver.
Opstår der problemer, skal menighedsrådene uden tøven kontakte den afdeling i løncenteret I
hører til.
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Afdelingernes kontaktoplysninger finder I på DAP ´en under hvert enkel afdeling.
Roskilde servicerer menighedsrådene i Roskilde, Helsingør og København
Ribe servicerer menighedsrådene i Ribe, Aalborg, Fyen og Lolland Falster
Haderslev
menighedsrådene
i Haderslev,
På
vegne af servicerer
Stifternes løncenter
for menighedsråd
- Aarhus og Viborg.
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for
menighedsråd
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